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GeoGebra −→ pdf

Ako vidíme, je dôležité zrušiť zaškrtnutie. Má to byť teda takto:
� Export Text as Shapes

Kliknutím na Save uložíme vytvorený obrázok vo formáte pdf.
Je k nahliadnutiu medzi prílohami (Attachments).



pdf −→ pdf

Nainštalujeme si virtuálnu tlačiareň Solid PDF Creator.
http://www.freepdfcreator.org

Vytvorený obrázok vo formáte pdf otvoríme v programe
Adobe Acrobat Reader DC a prevedieme tlač do súboru.

File → Print. . .

Nastavíme tlačiareň na Solid PDF Creator a klikneme na Print.
Nezabudnite, že pre vytváraný súbor treba zvoliť nový názov.
Tento nový súbor je tiež k dispozícii medzi prílohami (Attachments).



pdf −→ eps

Nainštalujeme si Inkscape.
https://inkscape.org/en/download/windows/
Obrázok vo formáte pdf, ktorý vznikol pomocou virtuálnej tlačiarne,
otvoríme v programe Inkscape.

Ako vidíme, je dôležité zvoliť nastavenie
� Poppler/Cairo import



Inkscape nám dovoľuje editovať vektorovú grafiku.
Ukážeme si dve veci: zmazanie a orezanie.

Jednotlivé objekty v našom obrázku vytvárajú skupinu.
Aby sme mohli manipulovať s každým objektom samostatne,
musíme túto skupinu zrušiť.

Object → Ungroup

A tu je výsledok:



Ukážeme si, ako zmažeme čísla na okraji rámčeka, pretože z nich vidno
iba časť, čo pôsobí dosť rušivo.
Zväčšíme si príslušnú časť obrázka, aby sme myšou mohli pohodlne
vyznačiť objekt, ktorý chceme zmazať.

Tu to vidíme ešte viac zväčšené:

Na klávesnici stlačíme kláves Delete. A je to.

Takto vyčistíme náš obrázok od všetkých neželaných objektov.



Nakoniec znovu spojíme jednotlivé objekty do skupiny.

Object → Group

A tu je výsledok:



Teraz obrázok orežeme. Použijeme nástroj
Create rectangles and squares (F4)

pomocou ktorého vyznačíme obdĺžnik, ktorý chceme vyrezať.

A tu je vyznačený obdĺžnik:



Tento obdĺžnik použijeme ako orezovú krivku. Použijeme nástroj
Select and transform objects (F1)

ktorým vyznačíme orezávaný obrázok. Urobíme to myšou, pričom súčasne
musíme mať stlačený kláves Shift (inak by sme prišli o vyznačenie orezovej
krivky).

Takže máme súčasne vyznačený orezávaný obrázok, ako aj orezovú krivku.
Teraz už môžeme previesť samotné orezanie obrázku.
Object → Clip → Set



Obrázok uložíme fo formáte eps.

Pritom je dôležité zvoliť nastavenie
� Use exported object’s size

Takýto súbor vo formáte eps je už vhodný pre použitie v LATEXu.

Ukončíme prácu v programe Inkscape.
File → Quit



Ak potrebujeme vložiť obrázok do Wordu, musíme tento súbor
prekonvertovať z formátu eps do formátu emf. Aj to urobí Inkscape.
Znovu otvoríme program Inkscape a načítame súbor vo formáte eps.
Potom ho uložíme vo formáte emf.

A to je všetko.
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